Til medlemmerne i

Den 26. februar 2020

Grundejerforeningen Klokkelyng og øvrige interesserede

PLEJEDAG FOR DET FREDEDE AREAL PÅ OVERBY LYNG
Grundejerforeningen Klokkelyng har også i år indgået en aftale med Odsherreds Skovdistrikt
om et praktisk samarbejde omkring plejen af det fredede areal på Overby Lyng.
Som aftalt på generalforsamlingen er plejedagen lørdag den 28. marts.
Vi håber på mildt og godt vejr.
Det er i begge parters interesse, at området ikke gror til og efterhånden mister de kvaliteter,
som var årsagen til fredningen i sin tid.
De sidste 19 års fælles plejedage og Skovdistriktets opfølgning har givet området et stort løft,
men også i år er der behov for en fælles indsats, og vi indkalder derfor til den 20. plejedag:
lørdag den 28. marts fra kl. 8.30
Vi opfordrer alle medlemmer i grundejerforeningerne, som har interesse i at holde arealet frit
for tilgroning, til at give en hånd med. Det er vigtigt for aftalen med Skovdistriktet om den
fremtidige pleje, at vi fortsat viser interesse for det praktiske samarbejde.
Mødested: Ved stien fra Klokkelyngvej kl. 8.30 eller senere ude på arealet.
Morten Bidstrup fra Skovdistriktet deltager i plejedagen med vejledning og praktisk arbejde.
Skovdistriktet sørger for bortkørsel af det grenaffald, der efter aftale er lagt ud til stierne.
Medbring f.eks.: Håndsav, ørnenæb, rive, greb, arbejdshandsker og evt. trillebør.
Maskinværktøj - buskrydder er en stor fordel, men må kun benyttes, hvis I har - og bruger det ved professionelt arbejde krævede godkendte sikkerhedsudstyr.
Brug af maskinværktøj sker på eget ansvar, ligesom deltagelse i plejedagen i øvrigt.
Kaffe: Er der nogen der vil lægge hus til kaffe kl. ca. 10.30?
Frokost: Er der nogen der vil lægge hus til frokost kl. ca. 13.00?
Tilmelding: Grundejerforeningen arrangerer kaffe og frokost, hvis der er interesse herfor.
Tilmelding senest onsdag den 25. marts til Carsten Thykier, med angivelse af om I vil deltage i
kaffe og/eller frokost .
Hvis I tilbyder at huse kaffe- eller frokostselskabet, vil jeg gerne have besked herom senest
onsdag den 18. marts.
Kontaktperson: Carsten Thykier, mobil 40 31 16 69 mail carsten.thykier@gmail.com
Med venlig hilsen, bestyrelsen i G/F Klokkelyng

